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Ortografia 2 segona part. Correccions 

14) Observa la taula de la pàgina següent i completa els enunciats amb els verbs que 
serveixen d’exemple. Després, escriu les formes verbals que falten en la taula. 
• Alfons ha traït la confiança dels seus amics i ara està sol. 
• En aquell moment, no se sabia qui succeiria el monarca. 
• La meua germana lluirà un vestit nou el dia de l’aniversari. 
• Aquell gàngster assassinà el policia esmorteint el soroll del tret amb un coixí. 
• Aquella actriu intuïa de manera extraordinària els desitjos del director d’escena. 
• El professor d’Anglés vol que traduïm aquest text per a despús-demà. 
 

Present 
indicatiu 

Futur Condicional Imperfet 
indicatiu 

Infinitiu Gerundi Participi 

traïm  trairà  trairia  traïa  trair traint traït 
traduïm  traduirà  traduiria  traduïa  traduir  traduint  traduït 
esmorteïm  esmorteirà  esmorteiria  esmorteïa  esmorteir  esmorteint  esmorteït 
lluïm  lluirà  lluiria lluïa lluir lluint lluït 
intuïm  intuirà  intuiria  intuïa  intuir  intuint  intuït 
succeïm  succeirà succeiria  succeïa  succeir  succeint  succeït 

 
15) Flexiona les paraules posant atenció a l’accent i la dièresi. 
MS             FS             MP         FP 
agraït    agraïda    agraïts   agraïdes 
veí          veïna        veïns     veïnes 
heroi     heroïna    herois   heroïnes 
geniüt   geniüda    geniüts  geniüdes 
 
16) Corregeix aquestes oracions atenent l’accentuació i la dièresi. En cada enunciat s’indica 
la quantitat d’errades que hi ha. 
• L’altruisme és contrari a l’egoisme. 
• Màrius tenia un problema en la vista i mirava de reüll. 
• Si vols fer esport has de menjar moltes proteïnes, fan múscul. 
• Està contraindicat viure aïllat si vols ser feliç. 
• El canvi climàtic afecta tots els països igualment? 
 
17) Relaciona cada paraula amb la norma que segueix l’ús o estalvi de la dièresi. 
Antiinflamatori  Estalvi de la dièresi amb un prefix que acaba en vocal. 
Egoisme  Estalvi de la dièresi amb un sufix que comença per vocal. 
Aigüera Ús de la dièresi en el grup gu. 
Creïble  Ús de la dièresi per a indicar que s’ha trencat un diftong. 
Disminuint  Estalvi de la dièresi en gerundis. 
 
18) Posa els accents i les dièresis que han desaparegut de les oracions que tens a 
continuació. 
• He deixat el café i l’he substituït pel te, la teïna espavila igual que la cafeïna però no em fa posar 
nerviosa. 
• La història ens ensenya que hi ha hagut herois i traïdors. 
• Com que no pagà als proveïdors, el desposseïren dels béns. 
• El mes passat Saïd marxà a treballar a Suïssa perquè al seu país només podia demanar almoina. 
• Isaïes era el posseïdor del bitllet guanyador en la loteria i de manera altruista el repartí entre 
tots els seus veïns. 
• Sempre agrairé que mon pare m’ensenyara a bussejar, és increïble com de bonic és el fons marí. 
• Si vols ser bilingüe has de tindre espontaneïtat, la ingenuïtat està contraindicada amb la fluïdesa 
lingüística. 



19) Escriu en aquest text els accents i les dièresis que calen. Posa atenció als casos d’estalvi 
de la dièresi. 
A fora, el distant corrent de trànsit seguia el seu curs, ocasionalment alterat per les sirenes. Les 
parets dels hospitals tenen una característica singular. No són maons o maçoneria, però, a dins, el 
soroll, el bullici de la ciutat, la realitat, tot desapareix. Són allà, a l’altra banda de la porta, però fa 
l’efecte que pertanyen a un territori màgic i llunyà, molt llunyà. Tal com passa a Milderhurst. El 
castell m’havia produït aquella mateixa sensació d’estar fora de lloc: m’havia envoltat una 
aclaparadora sensació d’aïllament tan bon punt havia creuat la porta; m’havia semblat que el món 
exterior es reduïa fins a convertir-se en granets de sorra. Em vaig demanar què devien fer les 
germanes Blythe en aquell castell enorme i fosc, amb què havien omplert els dies des que vaig 
marxar. Em van envair una pila d’imatges, com un successió d’instantànies: la Juniper que vagava 
pels passadissos amb el seu vestit de seda atrotinat; la Saffy que apareixia del no-res per guiar-la; 
la Percy que arrufava les celles al costat de la finestra de l’últim pis, coincidia observant els camps 
de la mateixa manera que el capità d’un vaixell atalaia l’horitzó. 
 
Passada la mitjanit, van aparéixer les infermeres, nous rostres es van encarregar de seguir 
produint l’agitació a la sala dels metges il·luminada; un irreversible far de normalitat, una illa en 
un fortuït mar impossible de travessar, un mar aïllat. Vaig intentar dormir utilitzant la bossa com 
a coixí, però va ser inútil. Al meu costat, la mare semblava molt petita i sola, i més vella del que 
recordava des de la nostra última trobada. No ho vaig poder evitar i vaig començar a imaginar-me 
un futur, escenes esmorteïdes de la vida sense el papa. Ho vaig veure tot molt clar: l’armari buit, 
els dinars silenciosos, l’absència de sorolls de bricolatge. La casa seria un lloc solitari, ruïnós, 
quiet, poblat d’ecos. 


